
प्रस्तोता – अरुण पाण्डेय

अव्ययीभाव समास



❖सूत्र –अव्ययीभावः॥ 
अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषात्॥

❖सूत्र - अव्ययं ववभविसमीपसमवृिव्यदृ्ध्यर्थाभावभावायाययासं वि-
शब्द् ादु्भाववपश्चाद्यर्थाभानुपूव्यवयौगपद्यसादृश्यसम्पविसाकल्या
न्िवचनेष॥ु

✓धवभक्तत्यर्ााधिषु वतामानमव्ययं सुबन्तेन सह धनत्यं समस्यते 
सोऽव्ययीभावः। प्रायेणाधवग्रहो धनत्यसमासः, प्रायेणास्वपिधवग्रहो
वा। धवभक्तौ, हरर धि अधि इधत धस्र्ते॥



❖सूत्र -  र्थाभमावनवद्वष्टं समास उपसर्वनमध॥
✓समासशासे्त्र प्रर्माधनधिाष्टमुपसर्ानसंजं्ञ स्यात्॥
❖सूत्र - उपसर्वनं पूववमध॥ 
✓समासे उपसर्ानं प्राक्तप्रयोज्यम्। इत्यिेः प्राक् प्रयोगः। सुपो लुक्।
एकिेशधवकृतस्यानन्यत्वात्प्राधतपधिकसंज्ञायां स्वाद्युत्पधतः।
अव्ययीभावशे्चत्यव्ययत्वात्सुपो लुक्। अधिहरर॥

हरर धि अधि अव्ययं धवभधक्तसमीप.........
हरर अधि सुपो िातुप्राधतपधिकयोः
अधि हरर उपसर्ानं पवूाम्
अधिहरर सु स्वौर्समौट्छस्टा.....
अधिहरर अव्ययािाप्सुपः



❖ सूत्र - अव्ययीभावश्च॥ 

✓अयं नपंुसकं स्यात्॥

❖सूत्र -नाव्ययीभावाद्िोऽम्यावपञ्चम्याः॥

✓अिन्तािव्ययीभावात्सुपो न लुक्, तस्य पञ्चमी धवना अमािेशश्च 
स्यात्॥ गाः पातीधत गोपास्तधस्मधन्नत्यधिगोपम्॥

गोप धि अधि अव्ययं धवभधक्तसमीप.........
गोप अधि सुपो िातुप्राधतपधिकयोः

अधि गोप उपसर्ानं पवूाम्
अधिगोप सु स्वौर्समौट्छस्टा.....
अधिगोप अम् नाव्ययीभावाितोऽम्तत्वपञ्चम्तयाः
अधिगोपम् अधम पवूाः



❖सूत्र - ििृीयासप्तम्योर्वहुलमध॥
✓अिन्तािव्ययीभावाततृीयासप्तम्तयोबाहुलमम्तभावः स्यात्। अधिगोपम्,

अधिगोपेन, अधिगोपे वा । कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्। मद्राणां
समधृधः सुमद्रम्। यवनानां व्यधृधिुायावनम्। मधिकाणामभावो
धनमाधिकम्। धहमस्यात्ययोऽधतधहमम् । धनद्रा संप्रधत न युज्यत
इत्यधतधनद्रम्। हररशब्िस्य प्रकाश इधतहरर । धवष्णोः पश्चािनुधवष्णु ।
योग्यतावीप्सापिार्ाानधतवधृतसादृश्याधन यर्ार्ााः । रूपस्य
योग्यमनुरूपम् । अर्ामरं् प्रधत प्रत्यर्ाम् । शधक्तमनधतमम्तय यर्ाशधक्त॥

कृष्ण िस् उप अव्ययं धवभधक्तसमीप.........
कृष्ण उप सुपो िातुप्राधतपधिकयोः
उप कृष्ण उपसर्ानं पवूाम्
उपकृष्ण सु स्वौर्समौट्छस्टा.....
उपकृष्ण अम् नाव्ययीभावाितोऽम्तत्वपञ्चम्तयाः
उपकृष्णम् अधम पवूाः



❖अव्ययीभावे चाकाल॥े

✓सहस्य सः स्यािव्ययीभावे न तु काले। हरेः सादृश्यं सहरर।
ज्येष्ठस्यानु पवू्येणेत्यनुज्येष्ठम्। चमेण यगुपत् सचमम्। सदृशः
सख्या ससधि। ित्राणां संपधतः सित्रम्। तणृमप्यपररत्यज्य
सतणृमधत। अधग्नग्रन्र्पयान्तमिीते साधग्न॥

❖नद्ीवभश्च॥

✓निीधभः सह संख्या समस्यते। (समाहारे चायममष्यत)े।
पञ्चगि्गम्। धियमुनम्

❖िवििाः॥

✓आपञ्चमसमापे्तरधिकारोऽयम् ।



❖सूत्र - अनश्च॥

✓अन्नन्तािव्ययीभावाट्टच् स्यात्॥

❖सूत्र - नस्िविि॥े 

✓नान्तस्य भस्य टेलोपस्तधधते। उपरार्म्। अध्यात्मम्॥
रार्न् िस् उप अव्ययं धवभधक्तसमीप.........
रार्न् उप सुपो िातुप्राधतपधिकयोः
उप रार्न् उपसर्ानं पवूाम्
उप रार्न् टच् (अ) अनश्च
उप रार्् अ नस्तधधते
उपरार् सु स्वौर्समौट्छस्टा.....
उपरार् अम् नाव्ययीभावाितोऽम्तत्वपञ्चम्तयाः
उपरार्म् अधम पवूाः



❖सूत्र - नपंुसकाद्न्यिरस्यामध॥

✓अन्नन्तं यत् क्तलीबं तिन्तािव्ययीभावाट्टज्वा स्यात् । उपचमाम्। 
उपचमा॥

चमान् िस् उप अव्ययं धवभधक्तसमीप.........
चमान् उप सुपो िातुप्राधतपधिकयोः
उप चमान् उपसर्ानं पवूाम्
उप चमान् टच् (अ) नपंुसकािन्यतरस्याम्
उप चम्ा अ नस्तधधते
उपचमा सु स्वौर्समौट्छस्टा.....
उपचमा अम् नाव्ययीभावाितोऽम्तत्वपञ्चम्तयाः
उपचमाम् अधम पवूाः
धवकल्प से उपचमा ।



❖सूत्र -झयः॥

✓झयन्तािव्ययीभावाट्टज्वा स्यात् । उपसधमिम्। उपसधमत्॥
सधमि् िस् उप अव्ययं धवभधक्तसमीप.........
सधमि् उप सुपो िातुप्राधतपधिकयोः
उप सधमि् उपसर्ानं पवूाम्
उप सधमि् टच् (अ) झयः
उपसधमि वणासम्तमेलन
उपसधमि सु स्वौर्समौट्छस्टा.....
उपसधमि अम् नाव्ययीभावाितोऽम्तत्वपञ्चम्तयाः
उपसधमिम् अधम पवूाः
धवकल्प से उपसधमत् ।



िन्यवािः


